
Um número significativo de execu-
tivos, por exemplo, descreve situações de
alocação equivocada de verbas para pro-
jetos que deveriam ser encerrados, de de-
cisões de se deixar de lado investimentos
promissores, e de previsões excessiva-

mente otimistas de vendas e de prazos
de término. Os respondentes também
dizem que a aversão a riscos é comum,
e que as empresas tendem a encarar os
investimentos de maneira independente,
em vez de levar em conta o portfólio de

oportunidades que têm diante de si e de
tomar decisões mais coordenadas.

No início, as alocações de recursos
descritas pelos respondentes parecem
promissoras. Muitos relatam que, ao re-
partir verbas, suas empresas focalizam



tanto critérios financeiros essenciais como
fatores que incluem o desempenho ante-
rior da unidade de negócios e o potencial
dos projetos de criar valor e contribuir
para metas estratégicas. Mais ainda, há
bastante envolvimento na alocação de re-
cursos por parte dos executivos sêniores e
diretores de unidades de negócios,

Ainda assim, uma combinação abaixo
do ideal de otimismo, de aversão a riscos
e decisões sem volta é talvez exacerbada
pelo predomínio da política corporativa. Os
respondentes dizem que pressões de bas-
tidores e trocas de favores - e, em alguns
casos, até trapaças - são relativamente fre-
qüentes e parecem inibir os debates cons-
trutivos e a discordância ao longo do pro-
cesso de alocação de recursos.

nhia pode basear a alocação de recursos
para uma unidade de negócios num de-
terminado ano na quantia gasta no ano
anterior, em vez de avaliar a eficácia com
que ela utilizou essa verba.

No entanto, as empresas represen-
tadas pelos respondentes da pesquisa
não relatam tais equívocos. Menos de
1/3 dos executivos de nível corporativo
inquiridos diz que orçamentos anteriores
foram critérios muito importantes-para
a alocação de verbas para unidades de
negócios, e 70% dizem que o desem-
penho anterior da unidade de negó-
cios foi um fator muito importante. Da
mesma forma, 85% dos executivos de
nível corporativo afirmam que o poten-
cial de uma divisão ou unidade de ne-
gócios e sua capacidade de contribuir
para objetivos estratégicos foram crité-
rios muito importantes na tomada de de-
cisão (gráfico 2).

Além disso, quando solicitados a
identificar o fator mais importante na
avaliação de alternativas de investi-
mento, metade de todos os executivos
de nível corporativo indicou critérios
financeiros. Um número muito menor
selecionou outras opções, tais como a
conveniência estratégica ou a reputação
do líder do projeto.

Dada a importância das decisões
sobre a alocação de recursos, provavel-
mente não é uma surpresa o grande en-
volvimento da maioria dos executivos
sêniores de uma empresa com tais deci-
sões. Mais de 80% dos respondentes, por
exemplo, afirmam que o CEO desem-
penha um papel importante nas decisões
de investimento tomadas por unidades
de negócios em relação a P&D e à capa-
cidade de expansão, e mais de 60% re-
latam grande envolvimento do CEO em
tais decisões mesmo quando elas estão
sendo tomadas nas linhas de frente.

As cifras são ainda maiores - e os exe-
cutivos de nível corporativo, além do CEO,
envolvem-se mais - no caso de decisões
de investimentos em oportunidades de
negócios inovadoras e fundamentalmente
novas, ou em decisões relacionadas à sus-
pensão de investimentos com desem-
penho inferior ao esperado (gráfico 3).

Os gerentes de linha de frente de-
sempenham um papel menos impor-
tante. Menos de 60% dos respondentes
relatam que os gerentes de linha são cola-
boradores-chave em decisões relativas a
novos investimentos, e somente 40% in-
dicam envolvimento significativo em de-

A pesquisa focalizou quatro tipos de
investimentos: aquisições, investimentos
de "manutenção" necessários para dar
prosseguimento normal aos negócios,
projetos destinados a estimular o cresci-
mento de negócios já existentes e esforços
dirigidos à inovação. Grandes compro-
missos, tais como aquisições ou grandes
apostas em novos produtos, muitas vezes
ocupam as manchetes. Todavia, entre os
respondentes capazes de discriminar
sua alocação de recursos por categoria2

quase metade diz que nos últimos três
anos mais de 25% dos seus gastos de ca-
pital dirigiram-se a investimentos de ma-
nutenção (gráfico l). É interessante notar
que essas respostas variam relativamente
pouco de um setor a outro.

Mesmo em setores nos quais os exe-
cutivos dizem que suas empresas dedi-
caram recursos significativos à inovação,
menos de 1/3 afirma que mais de 25% do
orçamento vai para tais atividades.

Uma razão potencial para decisões
inadequadas de alocação de recursos
são os critérios utilizados pelas em-
presas na avaliação de oportunidades.
Por exemplo, a matriz de uma compa-



cisões para a retirada de verbas de pro-
jetos que não atingiram seus objetivos.

Consistente com esse quadro de
grande envolvimento de executivos sê-
niores é a crença dos respondentes da
pesquisa de que o processo de tomada de
decisão é altamente centralizado. Quase
40% dos respondentes que expressaram
uma opinião a respeito afirmam que as
principais decisões são tomadas por
apenas uma ou duas pessoas. É impor-
tante notar, entretanto, que os executivos
na linha de frente e de nível corporativo
parecem divergir em sua percepção da
complexidade para a obtenção de apro-
vação para grandes investimentos. Cerca
de 2/3 de todos os executivos corpora-
tivos com um ponto de vista sobre esse
assunto acreditam que não há mais de
dois níveis entre a posição na organi-
zação onde as propostas são geradas e
aquela onde elas recebem a aprovação
final. Em contraste, 3/4 dos executivos de
linha de frente percebem ao menos três
níveis de tomadores de decisão.

mistos (gráfico 4). Por exemplo, os
executivos do nível corporativo que
responderam à pesquisa apontam
que 17% do capital investido por
suas empresas foi dirigido a investi-
mentos com desempenho inferior, os
quais deveriam ser encerrados, e que,
em 16% desses investimentos, foi um
equívoco, antes de tudo, financiá-los.
Líderes de unidades de negócios e ge-
rentes de linha de frente afirmam que
21% dos investimentos não deveriam
ter sido aprovados, e apontam outros
21% que deveriam ser encerrados.

Além de se preocupar com inves-
timentos de baixo desempenho, um
número considerável de respondentes
da pesquisa também aponta que uma
quantidade significativa de investi-
mentos deveria ter sido realizada, mas
não foi. Os executivos de nível corpo-
rativo que têm opinião a respeito con-
sideram um erro não ter havido finan-
ciamento para 21% de todos os inves-
timentos não aprovados, mesmo se a
previsão do índice de retorno dos pro-
jetos correspondesse ou superasse os
benchmarks de suas empresas. Os lí-

A despeito das boas intenções
e do grande envolvimento dos exe-
cutivos sêniores na alocação de re-
cursos, os resultados obtidos são



deres de unidades de negócios e ge-
rentes de linha de frente acreditam que
quase o dobro deles deveria ter rece-
bido financiamento.

Vale destacar que essas cifras ex-
cluem um número significativo de res-
pondentes da pesquisa: aproximada-
mente 40%, por exemplo, não têm um
ponto de vista sobre a quantidade de
investimentos que deveriam ser encer-
rados. Essa cifra pode ser um sinal de
alerta de que as análises postmortem
são pouco freqüentes em muitas em-
presas. Uma constatação consistente é
que quase 40% dos gerentes de linha de
frente não têm conhecimento do índice
típico de retorno dos investimentos de
suas empresas nos últimos anos.

Os executivos de nível corporativo
têm, em geral, uma noção muito me-
lhor dos retornos que suas empresas
obtiveram de seus investimentos.
Ainda assim, o nível de percepção entre
os executivos sêniores não se traduz ne-
cessariamente em ação efetiva: quando
perguntados sobre o que melhor expli-
caria a aprovação dos projetos menos
bem-sucedidos da empresa no passado
recente, 45% dos executivos de todos
os níveis dizem que eles foram apro-

vados porque "um membro da alta di-
reção bancou o projeto."

Outra indicação do otimismo execu-
tivo vem das respostas de um subgrupo
de executivos aos quais foi solicitada
uma estimativa do índice de retorno de
um determinado projeto comparado ao
de outros projetos semelhantes apro-
vados no passado. Aproximadamente
metade deles afirma que o novo inves-
timento teria tido um retorno superior
a 25% - cifra difícil de ser atingida nas
economias de mercado competitivas.
Tais constatações são consistentes com
unia forte tendência na direção de um

Além das preocupações que os
respondentes da pesquisa expressam
sobre o desempenho e a seleção
dos projetos em geral, eles também
descrevem um ambiente no qual é
comum haver estimativas de prazo
e de vendas dos projetos excessiva-
mente otimistas (gráficos).



otimismo gerencial destacado numa
outra pesquisa3.

Esse otimismo em excesso, entre-
tanto, talvez não esteja levando as em-
presas a sair do rumo tanto quanto po-
deriam pelo simples fato de que muitas
parecem ter aversão a riscos. Embora
metade dos respondentes afirme
que suas empresas assumem mais
ou menos o risco certo, mais de 40%
descrevem suas organizações como
avessas ao risco (gráfico 6).

É interessante observar que os exe-
cutivos pesquisados parecem acreditar
que suas empresas encaram de modo
semelhante os riscos inerentes a investi-
mentos de tamanhos diversos. Quando
solicitados a avaliar o menor índice de
retorno necessário para obter a apro-
vação de um projeto típico com o qual

estejam familiarizados, os executivos
responderam com uma porcentagem
média de 17%. Por outro lado, esses exe-
cutivos acreditam que um projeto cinco
vezes maior precisaria de um retorno de
20% para receber verbas, e que a apro-
vação de um projeto 1/5 maior precisaria
de um retorno de 18%.

A falta de importância do tamanho
de um investimento para a sua avaliação
parece bastante consistente com outra
constatação: quase metade dos execu-
tivos pesquisados diz que em sua organi-
zação é comum que os projetos sejam ava-
liados de maneira independente em vez
de como parte de um conjunto (gráfico
7). Essa abordagem dificilmente levará a
um entendimento suficiente do risco cor-
porativo, e contradiz a teoria de que assim
como os investidores obterão melhores re-

Em muitas organizações a política
corporativa parece desempenhar um
papel significativo nas decisões sobre
alocação de recursos, adicionando um
nível extra de complexidade aos demais
problemas que interferem na bem-fun-
damentada abordagem inicial de uma
empresa para a tomada de decisões.

Por exemplo, mais de 60% dos res-
pondentes afirmam que os líderes de uni-
dades de negócios e de divisões formam
alianças com colegas ou fazem lobby
junto a alguém hierarquicamente supe-
rior na organização ao menos com "al-

tornos reunindo portfólios diversificados
de ações, as empresas terão melhor de-
sempenho se considerarem os riscos como
parte de um portfólio agregado4.



guma" freqüência (gráfico S), É interes-
sante observar que os gerentes de linha de
frente relatam maior ocorrência de lobby
- cerca de 70% dizem que isso acontece
mais do que "um pouco" freqüentemente
- do que os executivos de nível corpora-
tivo (51%). Respondentes de empresas pú-
blicas também relatam maior incidência
de lobby que os de empresas privadas.

Além da simples politicagem, 36%
dos respondentes dizem que os gerentes
escondem, restringem ou distorcem in-
formação ao menos "com alguma" fre-
qüência ao submeterem propostas de in-
vestimentos de capital. (Nesse aspecto não
há quase diferença nas visões dos respon-
dentes de empresas públicas e privadas.)

Enquanto os executivos manobram
por poder nos bastidores e, às vezes, até
trapaceiam seus colegas, o debate cons-
trutivo e a discordância ficam prejudi-
cados. Somente cerca de 1/3 dos res-
pondentes, por exemplo, opina que os
executivos freqüentemente discordam a
respeito da atratívidade de futuras opor-
tunidades de crescimento - um tópico
que dificilmente é visto com unanimi-
dade. Além disso, a maioria dos respon-
dentes diz que é pelo menos "de alguma
forma" importante evitar contradizer
seus superiores. Quanto mais perto da
linha de frente o respondente estiver,

mais importante ele ou ela avalia se deve
evitar esse conflito5. Da mesma forma, os
respondentes de empresas públicas pa-
recem muito mais sujeitos a se sentirem
coagidos que os de empresas privadas.

f O The McKinsey Quarterly reali-
zou esta pesquisa em abril e maio de
2007 e teve resposta de 2.507 execu-
tivos do mundo inteiro. Desses, 26%
eram executivos de nível corporativo
e 28%, gerentes de linha de frente.
Foram feitos vários subgrupos de per-
guntas, para permitir a exploração do
leque de tópicos sobre a alocação de
recursos; a nenhum respondente foi
pedido que respondesse todas as per-
guntas da pesquisa.

2 Entre aqueles para quem a pergunta
foi feita, 37% não souberam dizer
como os recursos são repartidos.

3 Ver Daniel Kahneman e David Lovallo,
"Deiusions of success: How optimism un-
dermines executives' dedsions", Harvard
Business Review, julho de 2003, volume
81, nfl 7, págs. 56-63; John T. Horn, Dan
P. Lovallo e S. Patrick Viguerie, "Beating

the odds in market entry", The McKínsey
Quarterly, 2005, n9 4, págs. 14-45; e John
T. Horn, Dan P. Lovallo e S. Patrick Vigue-
rie, "Learning to let go: Making better
exit decisions", The McKínsey Quarterly,
200, n9 2, págs. 64-75.

4 Para mais detalhes sobre como uma
abordagem por portfólio pode funcio-
nar para as empresas na prática, ver Lo-
well L. Bryan, "Just-in-time strategy for
a turbulent world", The McKinsey Quar-
terly, 2002, edição especial: Risk and re-
silience, págs. 16-27.

5 Para mais detalhes sobre a falta
de conexão entre jovens gerentes e
executivos sêniores, ver Joseph l. Ba-
daracco e Allen P. Webb, "Business
ethics: A view from the trenches", Ca-
lifórnia Management Review, 1995, vo-
lume 37, n« 2, págs. 8-28.
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